
WIJ ZIJN 
OP ZOEK 

NAAR JOU!

Binnen- en buitenpret 

Tilburgsebaan 42, 5126 PH Gilze, tel. 0161 45 66 86, www.devossenberg.net

In het groene buitengebied van Gilze ligt Speelboerderij de Vossenberg. Een uitdagende binnen-  
en buitenspeeltuin voor kinderen tot en met twaalf jaar. In 2005 startten wij – Johan en Claudia 
Lanslots – met onze speelboerderij. Behalve ravotten in speel- en klimtoestellen, kunnen kinderen 
bij ons bouwen, knutselen en timmeren op onze knusse speelzolder. Onze passie is om zowel  
kinderen als ouders een leuke dag te bieden. Terwijl de kinderen spelen, is het goed toeven aan een 

van de vele tafeltjes binnen en buiten. Goed eten en een lekker drankje horen daar uiter-
aard bij. Klantgerichtheid en Brabantse gezelligheid staan bij ons hoog in het vaandel.

Vanwege uitbreiding zijn we per direct op zoek naar: 

Functie 
Als kok ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de keuken. Je zorgt ervoor  

dat alles op rolletjes loopt. Jouw werkzaamheden zijn alle voorkomende keukenwerkzaam-
heden, inclusief een efficiënte inkoop van ingrediënten. Je bereidt zelfstandig en in samen- 

werking met het team menu’s voor en stelt deze samen voor ouders en kinderen. Samen streven we 
ernaar om ouders en kinderen tijdens en na het spelen te verrassen met lekker eten en drinken. 

Profiel
•  Je hebt minimaal mbo werk- en denkniveau en een aantal jaren relevante werkervaring.
•  Je bent passie voor je vak en geen 9-tot-5-mentaliteit.
•  Je bent sociaal, enthousiast, flexibel en stressbestendig. 
•  Je kunt zelfstandig en in teamverband in een hectische speelboerderij werken.
•  Je kunt prioriteiten stellen en de juiste afwegingen voor de keuken maken. 
•  Je bent creatief en kunt een aantrekkelijke menukaart samenstellen. 

Ons aanbod 
Wij bieden jou een afwisselende baan met veel vrijheid in een dynamische werkomgeving. Je krijgt alle 
ruimte om er ‘jouw’ keuken van te maken. Je komt te werken in een gezellig, warm team. Werken met 
plezier vinden wij erg belangrijk! We bieden je een goed salaris met aanvullende secundaire arbeidsvoor-
waarden. Je werktijden- en dagen zijn van 10.30 tot 19.00 uur op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag.

Kom jij ons leuke team versterken?
Mail je motivatiebrief en cv naar info@devossenberg.net t.a.v. Johan Lanslots. Spreekt deze vacature je 
aan, maar voldoe je nog niet helemaal aan het functieprofiel? Als je enthousiast en leergierig bent en  
bereid bent om jezelf te ontwikkelen, dan ben je van harte uitgenodigd om ook te reageren. We geven je 
graag alle ruimte en begeleiding waar nodig. Wil je meer informatie over deze toffe vacature, neem dan  
contact op met Johan: tel. 06 270 646 27 of 0161 45 66 86.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

een creatieve kokeen creatieve kok


